MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A L’ADHESIÓ AL CODI ÈTIC DE
LA GENERALITAT

Pablo González Gimeno, portaveu suplent del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenten en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atenent a diversos estudis científics com els baròmetres del CIS, l’Informe FOESSA o
les investigacions del Centre per al Futur de la Democràcia de la Universitat de
Cambridge, el sentiment d’insatisfacció amb la democràcia ha arribat als màxims
històrics en els últims anys.
Democràcies com l’espanyola presenten els nivells registrats més alts en aquest sentit.
S’ha passat d’un grau de satisfacció del 50-60% als anys noranta fins a només un 2050% actual, segons l’estudi del Centre per al Futur de la Democràcia. Atenent al
mateix centre d’estudis, la satisfacció amb la democràcia arriba més fàcilment en
aquelles societats on les institucions són transparents, sensibles i lliures de corrupció.
Mentre que la insatisfacció ve provocada, entre d’altres qüestions, per la inestabilitat
política i el conflicte.
El CIS, si més no, ve a corroborar el punt de partida en què ens trobem: els polítics en
general, els partits polítics i la política són considerats un dels principals problemes de
l’Estat, molt lluny de considerar-se instruments necessaris per a solucionar-los. Al
desembre de 2019 els polítics en general, els partits polítics i la política va ser la
resposta escollida per al 49,5% de la ciutadania en ser preguntada pels tres principals
problemes de l’Estat, convertint-se en el màxim de la sèrie històrica i situant-se com al
segon principal problema, només per sota de l’atur.
L’estudi de FOESSA, per la seua banda, ve a reafirmar la principal causa de la
desafecció política i la falta de confiança en les institucions. Es tracta de la falta de
transparència i de capacitat de participació pública. En altres paraules, la democràcia
es debilita quan la ciutadania no té possibilitat ni de fiscalitzar al poder ni d’intervindre
en la presa de decisions polítiques.

No obstant això, hi ha raons per a pensar que es pot revertir la situació si hi ha voluntat
política. Segons l’estudi de FOESSA la ciutadania no està satisfeta en el funcionament
de la democràcia, però manté l’ideal de la democràcia i dels seus valors. És a dir, la
insatisfacció de la ciutadania prové del funcionament de les institucions
democràtiques, de sentir-se o no representada en elles, de sentir-se ben servida i
atesa i en última instància de confiar en elles.
Així doncs, defensem que tant la participació ciutadana com la transparència són els
millors antídots contra la desafecció i l’apatia política. En eixa línia la Generalitat
Valenciana va aprovar el 2016 el Codi de Bon Govern, recentment impulsat per a què
s’adherisquen representants d’altres administracions, com ara els ajuntaments.
El Codi contempla unes normes de comportament essencial que estableixen les bases
mínimes per a la millora de la qualitat democràtica a través d’un major control del
poder polític així com de la prevenció de la corrupció. Entre altres qüestions, promou el
respecte a la diversitat, la transparència, la igualtat entre homes i dones,
l'aconfessionalitat, el compromís amb la llengua pròpia, l’obligatorietat de fer públics
els regals i obsequis que es puguen rebre com a càrrec públic, o la prohibició de tindre
comptes en paradisos fiscals o targetes de crèdit a l’Ajuntament. En definitiva, el Codi
té com a finalitat evitar les males pràctiques dels càrrecs públics i garantir el bon
comportament en l’exercici de les seues funcions.

Per tot l’exposat l’Ajuntament d’Alcoi acorda:

1. Que els regidors i regidores d’esta corporació municipal s’adherisquen al Codi de
Bon Govern de la Generalitat Valenciana.
2. Treballar per fer efectius tots i cadascun dels compromisos adquirits en el Codi de
Bon Govern de la Generalitat Valenciana.
3. Comunicar l’acord i remetre còpia dels formularis d’adhesió a la Conselleria de
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
4. Instar a la Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat a prendre els mateixos
acords ací esmentats.

Alcoi, 28 de desembre de 2020

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi

